
ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่ง
1 บริษัท การแพทยส์ยาม จํากดั ชั้น7 เลขที1่ ถ.โชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 

10230
1. นางสาวบุษบา  พรมเหล่าล้อ 57127325059 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณพวงเทพ  แหวนนิล ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

2 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้าทาวเวอร์เอ ชั้น12 เลขที7่/129 1. นางสาวพิชญากร พงษ์อดุทา 57127325048 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณพีระณัฎฐ์  มงคลเพ็ชร ผู้จัดการฝุายฝึกอบรม
เซ็นเตอร์ จํากดั สาขาปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 

10700 02-8848076 - 82
2. นางสาวศรสวรรค์ ทองเนื้อห้า 57127325059

3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชั้น 4 1. นางสาวภัทรวดี  นิตทิม 57127325013 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณนพภาพร  มหัทธนะพฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายทรัพยากรมนุษย์
สาขานางเล้ิง 469 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิรดา เขตดุสิต กทม. 2. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ฉาย 57127325033

10300 02-2800180,02-2808635 ต่อ 2104-8 3. นางสาวจันทิมา แซ่อุย้ 57127325064
4 ธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย 92-92/1 ถ.เทศบาล3 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

11150 02-5971492
1. นางสาวพัทธมน  หมื่นแสน 57127325008 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณศิระพร  วยัปัทมะ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาไทรน้อย

5 ห้างหุ้นส่วนจํากดั ส่งเสริมสิทธิ์ 25/2 ถ.ลําพู ซ.วดัสังเวธ แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร 
กทม. 10200 02-2822422

1. นางสาวรัตนา  ดีเอง 57127325067 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณสุรเดช  ปรีชาพืช ผู้จัดการทั่วไป

6 บริษัท เฮลท์แลนด์ 2005 จํากดั สาขาเอกมัย 96/1 ถ.สุขุมวทิ ซ.63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม. 
10110 02-3922233

1. นายศรราม  พันธค์งดี 57127325032 อาจารยอ์รรณพ ปานพวง คุณสุวรรณา  ต่วนปูองค่าย ผู้จัดการสาขา

7 บริษัท เอไอเอ จํากดั สาขาชุมพร 144/5 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
 081-9444465

1. นางสาวจันทิมา  ปานสมุทร 57127325049 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณปลวชัร  สุทธกิรณ์ ผู้จัดการ

8 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั สาขาพระราม 2ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลา(สาขาพระราม2) ชั้นG 160 ถ.
พระรามที2่ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
02-8117000

1. นางสาวจารุวรรณ  รัตนสุนทรสกลุ 57127325002 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณชาจิรัตร์  จําเริญ ผู้จัดการแผนกบุคคล

9 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั สาขาปิ่น
เกล้า

7/1 ชั้น 6 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ 1. นางสาวคฎาพร  รัตนสุวรรณ์ 57127325010 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณณัฐกาญจน์  ตันมณี หัวหน้าแผนกบุคคล
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 02-8029000 ต่อ 2613 2. นางสาวกมลรัตน์  ตาลสุวรรณ์ 57127325014

10 ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถ.สามเสน แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
 02-2835353

1. นางสาวสุดารัตน์  ฮ่อบุตร 57127325122 อาจารยข์จีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ คุณนริศรา  กลุธนปรีดา ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝทบ

11 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟูากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 189 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 
02-23542000

1. นางสาวอรวรรณ  ศรีสมบัติ 57127325123 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณสุรี  นาดอร่าม ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

12 บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จํากดั (มหาชน)39 ถ.เพชรเกษม ต.ออ้มน้อย อ.กระทุ่มแบน 1. นายอภิเชษฐ์  พูลทอง 57127325088 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณภิสรา  แจ้งบุญ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
 จ.สมุทรสาคร 74130 02-4200027 2. นางสาวนิศาชล  กณัฑ์บุญมี 57127325091

13 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 162 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-9191059 1. นางสาวพรรณราย  อนิทร์เปล่ียน 57127325121 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณประจวบ  แผ่พุ่มทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวนัตก
15 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทยอาคาร SME BANK TOWER ชั้น 34 310 ถ.พลหลโยธนิ แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10800 02-2653000
1. นายฤทธเิกยีรติ  สวยปาน 51727325057 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณสมปรารถนา  กฤษณคุปต์ ผู้จัดการอาวโุส ส่วนสรรหาและบริหารค่าตอบแทน ฝุาย

ทรัพยากรบุคคล
16 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 1. นางสาวยพุาภรณ์  บุณณะจันทร์ 57127325026 อาจารยข์จีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ คุณสําเริง  แสงภู่วงค์ ผู้อํานวยการกองพัสดุ กรมชลประทาน

กทม. 10300 02-2410740-9 ต่อ 2775 2. นางสาวกรรณิการ์  พินิรัมย์ 57127325052
17 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวดัระยอง 143 ถ.สุขุมวทิ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

038-611132
1. นางสาวกชกร  คําแกว้ 57127325003 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณภาณุ  ศิริสัน ผู้จัดการ

18 บริษัท จีโอดีส วลิสัน ทรานสปอร์ต จํากดั 207 ถ.สุขุมวทิ50 ซ.แสงอทุัยทิพย ์แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
 กทม. 10110 02-7429888

1. นางสาวอดิศา  จันทร์มา 57127325062 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณศศิวงศ์  รัตนพงศ์ Manager HR

19 โรงพยาบาลเปาโล อาคาร 1 ชั้น 12 670/1 ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 1. นายเจณรินทร์  สร้อยสน 57127325020 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณเฟื่องลดา  ปิ่นพัฒนพงษ์ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
เขตพญาไท กทม. 10400 02-2717000 2. นายระพีพัฒน์  วรรณวงษ์ 57127325025 เครือเปาโล

3. นายสุรชัย  พงษ์สมทรง 57127325061

ชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
 สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
 สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์

20 การประปานครหลวง 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุงสองห้อง เขตหลักส่ี กทม.10210 
02-5040123

1. นางสาวอาภารัตน์  ประจวบพร 57127325119 อาจารยข์จีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ คุณฆมาภรณ์  วจิิตรจรรยา ผู้อํานวยการกองอบรมบริหารและการเล่ือนตําแหน่ง

21 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) C.P Tower ชั้น 24 313 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
02-0711726

1. นางสาวปัทมา  มุกดา 57127325096 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณณชารีญา  อนินา เจ้าหน้าที่วา่จ้างบุคลากร

22 บริษัท อซูีซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 38 ก ม.9 ถ.ปูุเจ้าสมิงพราย ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง 1. นางสาวอริษา  ยะรังวงษ์ 57127325104 อาจารยอ์รรณพ ปานพวง คุณรัตน์นรา  ศรีหฤทัย ผู้จัดการส่วนงานสรรหาและการศึกษา
จ.สมุทรปราการ 10130 02-23942541 2. นางสาวสุวมิล  ศรีลา 57127325132

23 สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 สํานักงานสรรพากร 56 ถ.สุขสวสัด์ิ แขวงบางประกอก 1. นายณัฐวฒิุ  เจริญผล 57127325087 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณพลเดช  เล้าตระกลู เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 02-4287344 2. นายชยานันต์  ชูสําโรง 57127325098

3. นายพงศกร  ตันติววิฒัน์กลุ 57127325117
4. นางสาวจิตาปอง  เศรษฐภากลุ 57127325083

24 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาคาร 3 ชั้น 2 17 ถ.พระรามที่ 1 แขวงรองเมือง 1. นางสาวพิชญา  เหมือนแขยด 57127325086 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณยศพงศ์  คุปตะบุตร รองอธบิดี
เขตปทุมวนั กทม. 10330 02-2239911 2. นางสาววราภรณ์  ถาวงศ์ 57127325100

3. นายเนวนิ  จันทร์พิมพ์ 57127325089
25 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จํากดั 199 ถ.นครอนิทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

02-4961199 ต่อ 206
1. นางสาวกลุนันทร์  ภูมี 57127325039 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณประภาษร  ทิพยดี์ รองผู้จัดการใหญ่ สายธรุกจิและสนับนสนุนองค์การ

26 ห้างหุ้นส่วนจํากดั เทพนครธน 588/12 ถ.กลัปพฤกษ์ แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม. 
10160 02-8025550-1

1. นายอธบิดี  วริิยะ 57127325053 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณฉลาด  มีพรม หุ้นส่วนผู้จัดการ

27 กรมเสมียนตรา สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม

ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 1. นางสาวพุธติา  ปิ่นกมุภีร์ 57127325045 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณปราโมทย ์ สินสมบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมฯ
กทม. 10200 02-2228837 2. นางสาวปวณ์ีนุช  ยิม้ภักดี 57127325063

28 เทศบาลตําบลบางนายสี 72/3 อ.ตะกัว่ปุา จ.พังงา 82110 076-421484 ต่อ117 1. นายสิทธนิันท์  โยมแกว้ 57127325038 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณสมชาย  ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีตําบลบางนายสี
29 บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จํากดั 60/8 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038-627800 1. นายสมาพล  วรกติติ 57127325056 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณสุพรรณกจิ  เอีย่มงาม ผู้จัดการฝุายทรัพยากรบุคคล

30 บริษัท สามเสน บริวเวอร่ี จํากดั 999 อาคารสามเสน ชั้น 2 ถ.สามเสน แขวงนครไชยศรี เขต
ดุสิต กทม. 10300 02-2929730

1. นางสาวกรนิดา  ไผ่ปาน 57127325024 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณศิริชัย  เชี่ยวชาญ ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธรุการ

31 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

อาคารสํานักงานอธกิารบดี ชั้น6 เลขที1่518 ถ.ประชาราษฎร์ 
แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ กทม. 10800 02-5552000 ต่อ 2261

1. นางสาวยวุนัดา  เมืองเล็น 57127325046 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณรัชฏา  ธโิสภา ผู้อํานวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

32 บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จํากดั อาคารยนูิลิเวอร์เฮาส์ ชั้น7 เลขที1่61 ถ.พระราม9 แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 02-3542233

1. นายกฤษดา  สุวสุิทธเิกษม 57127325128 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณวสุีต  ยนิดี หัวหน้าแผนกคอลเซ็นเตอร์

33 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 สาขามโนรมย์

อ.คุ้งสําเภา ต.มโนรมย ์จ.ชัยนาท 17110  02-1691005 1. นางสาววภิาภรณ์  นุ่มฤทธิ์ 57127325041 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณอษุา  เรืองฤทธิ์ ผู้จัดการสาขามโนรมย์

34 สภากาชาดไทย อาครกองการเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทย 1873 ถ.องัรีดูนัง 1. นายอนุชิต  น้อยศักด์ิ 57127325055 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณจํานง  แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธกิารฯ ฝุายบุคลากร
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 02-2564000 2. นายนรุตม์ชัย  อนิทนาเกตุ 57127325069

35 กรมธนารักษ์ 4 ถ.พระรามที6่ ซ.อารียสั์มพันธ ์แขวงสามเสน 1. นางสาวบุษกร  สีม่วง 57127325120 อาจารยข์จีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 เขตพญาไท กทม. 1040 02-2986639 2. นางสาวปิยะนันท์  เขียวหวาน 57127325126

3. นางสาวณัชชา  ถิ่นวงษ์ม่อม 57127325072
4. นางสาวสุดารัตน์  ศรีวงั 57127325044 คุณทวชีัย  ลิยีเ่ก ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิท์ี่ราชพัสดุ

36 ท่ีทําการไปรษณียบ์างขุนเทียน ชั้น 2 123-165 ถ.เอกชัยแขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม.
 10150 02-4168745

1. นายวชิารส  ประภัสสร 57127325090 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณไพศาล  พงษ์สุวรรณ ผธก.

37 บริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) 999 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
02-5290031-5 ต่อ 245

1. นายภาณุพงศ์  ลอยร่อน 57127325070 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณณรงค์ฤทธ ิ สัมมานุช ผู้อํานวยการฝุายการบริการ



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
 สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์

38 บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน) ชั้น 7 12 ถ.เทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 1. นางสาวหทัยชนก  บุญเรือง 57127325114 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณภิรญา  ธรรมวรศรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
กทม. 10900 02-5890020 2. นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มเกยีรติขจร 57127325127

39 บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากดั 59/4 ถ.เพชรเกษม ต.หนองออ้ อ.บ้านโปุง จ.ราชบุรี 70110 
032-368270

1. นางสาวฉัตรฑริกา  มิเกล้ียง 57127325084 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณอคัรเศรษฐ  เกษรราช รองผู้จัดการโรงงาน

40 บริษัท ยเูนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จํากดั 11/2 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
 02-9198986

1. นางสาวนิภาวรรณ  สุ่มหิรัญ 57127325085 อาจารยอ์รรณพ ปานพวง คุณยพุา  แสงศรี หัวหน้าแผนกบุคคล

41 กองบัญชาการตํารวจนครบาล อาคาร ฝอ.1 บก.อก. 323 ถ.ศรีอยธุยา แขวงดุสิต 1. นายววิฒัน์  แสงชื่น 57127325095 อาจารยข์จีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ คุณจักษ์  จิตตธรรม รองผู้บังคับการอํานวยการ
เขตดุสิต กทม. 10300 02-2805198 2. นายวชิยตุม์  บุญยะฤทธกิลู 57127325097

42 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) อาคารฟอร์จูนมาวน์ ชั้น11 เลขที่ 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
 เขตดินแดง กทม. 10400

1. นางสาวพรนิพา  สมมุ่ง 57127325050 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณธนวฒัน์  แม้นจันทร์ ด้านทรัพยากรบุคคล

43 สํานักงานคณะกรรมการปูองกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด

5 ถ.ดินแดง แขวงสามเสน เขตพญาไท กทม. 10400 
02-2470910-19 ต่อ 11067

1. นางสาวภัทริกา  คําสุข 57127325105 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณจีระพรรณ  กาญจนประดิษฐ์ เลขานุการกรม

44 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จํากดั อาคารบริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จํากดั 78 ถ.แจ้งวฒันะ ต.บาง
ตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 094-8247692

1. นางสาวยพุา  บุตรลักษ์ 57127325133 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณนลินพรรณ  วฒิุกจิจารัตน์ หัวหน้าแผนกบุคคล

45 บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จํากดั เดอะมอลล์ บางแค ชั้น8 518 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กทม. 10160 02-4871000 ต่อ 218

1. นางสาวพรพิม  บุญยะที 57127325093 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณสาธติา  ยมดิษฐ์ ผู้จัดการฝุายบุคคล สาขาบางแค

46 ธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี 24 ถ.ปทุมสัมพันธ ์ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี 1. นางสาวปรางค์ทิพย ์ ศักด์ิเรืองเดช 57127325030 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณอทุัยวรรณ  ชูวงศ์ พนักงานบริการลูกค้า 5
จ.ปทุมธานี 12000 02-5817949 2. นางสาวนันท์นลิน  อมรกลุ 57127325036

3. นางสาวธญัญารัตน์  แสงนิล 57127325037
47 การรถไฟแห่งประเทศไทย 587/90 ถ.กําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 

10900 02-2204255
1. นางสาวกนกวรรณ  มั่นดี 57127325080 อาจารยข์จีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ คุณสิจิตต์  เชาวศิ์ริกลุ ผู้อํานวยการฝุายบริการสินค้า

48 เทศบาลตําบลหนองหมู 99 ม.2 ต.หนองหมู อ.วหิารแดง จ.สระบุรี 18150 
036-3552244

1. นายอรรถกานต์  พุฒซ้อน 57127325006 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณสิริชัย  ธงรัตนะ นายกเทศมนตรีตําบลหนองหมู

49 บริษัท แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ จํากดั

52/36 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซ.15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กทม. 10250 062-9462879

1. นายศรัณย ์ พลับนิ่ม 57127325040 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์

50 เทศบาลนครนครปฐม 888 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 75000
 094-966440-4

1. นางสาวสุณิตา  โสภาสุข 57127325130 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณเอกพันธุ ์ คุปตวชั นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

51 บริษัท เบียร์สิงห์ จํากดั 150/2 ถ.อํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 1. นางสาววรรณิศา  อาสุระ 57127325071 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณอโณทัย  ทิพยม์ณี ผู้จัดการฝุยการบุคคล
กทม. 10300 02-0558099 ต่อ 537 2. นางสาวคนิชชา  เกยีรติแสงทอง 57127325073

52 บริษัท ไบโอแลป จํากดั 625 ม.4 ถ.สุขุมวทิ ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10280 02-7093121

1. นางสาวนุชฎา  อาจหนองหวา้ 57127325134 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณอาทิตยา  ฉววีรรณ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธรุการ

53 บริษัท ผลิตไฟฟูา จํากดั (มหาชน) อาคารเอก็โก ชั้น 11 เลขที่ 222 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.
ระยอง 21180 038-637051 ต่อ 57

1. นางสาวสมิตานันท์  ประสมทรัพย์ 57127325136 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณไพบูลย ์ ธนาวชัมงคล ผู้จัดการฝุายทรัพยากรบุคคล

54 กรมสรรพสามิต 1488 ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 1. นางสาวภาวนิี  ศรีขวญั 57127325009 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ รองอธบิดี
กทม. 10300 02-2415600 2. นางสาววมิล  แซ่เล่า 57127325066

55 บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) 555 ถ.วภิาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 02-5372628 1. นางสาวกนัยารัตน์  ศรีวลัิย 57127325094 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณพานิชย ์ ศรีธญัรัตน์ ผู้จัดการฝุายบริการทรัพยากรบุคคล
56 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 50 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 02-66990001. นางสาวธมลวรรณ  ใหมออ่น 57127325081 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณสุนันต์ทา  จงธจ์ันทร์ทอง Senior HR
57 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน 1. นางสาวชไมพร  สลัดทุกข์ 57127325076 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณอญัชลี  พิมดา หัวหน้างานบริหารทั่วไป

กทม. 10170 02-4489128-39 ต่อ 517 2. นางสาวชลธชิา  นุ่นชูผล 57127325116
3. นางสาวบงกชกร  เอีย่มท่าไม้ 57127325125

59 บริษัท นิวไลน์ โปรดักชั่น จํากดั 425 ถ.สุขุมวทิ ซ.13 ต.ปากน้ํา อ.เมืองสมุทรปราการ 1. นายปิยะชัย  เบญจอศัวเอีย่ม 57127325082 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณไตรรัตน์  เหล่าอดุม กรรมการผู้จัดการ
จ.สมุทรปราการ 10270 085-5020301 2. นางสาวทักขิณา  พุฒิไกรถาวร 57127325108



ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยูห่น่วยงาน รหัสนักศึกษา อ.นิเทศก์ ผู้เซ็นต์รบัเอกสาร ต าแหน่งชื่อนักศึกษา

รายชื่อสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ภาคปกติ
ประจ าภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
 สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์

60 ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 173 ชั้น 1 แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200 
02-2212141

1. นางสาวปัณฑิตา ครุฑน้อย 57127325078 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณสมภาคย ์ สุขอนันต์ หัวหน้าสํานักงาน ก.ก.

61 การไฟฟูานครหลวงเขตบางขุนเทียน 39 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 1. นางสาวศศิธร  สุนทรวภิาต 57127325075 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณรัชเมธ ี รัชนิพนธ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการไฟฟูาเขตบางขุนเทียน
10150 02-4501001 2. นางสาวเขมมิกา  เจริญพันธ์ 57127325092

62 ธนาคารออมสิน สาขาราชดําเนิน 40 ถ.ราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 
10200 02-2241887 ต่อ 17

1. นางสาววราภรณ์  ต้นเชื้อ 57127325068 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณมาริสา  อศิรางกรู ณ อยธุยา ธรุการ

63 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ 5 ถ.วภิาวดีรังสิต ซ.ทรงสะอาด แขวงจอมพล 1. นางสาวลักษณา  โต๊ะยี 57127325106 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ มีนคร คุณพร้อมพันธ ์ คนลํ่า Human Resources Manamement Supervisor
 บรอดคาสต้ิง จํากดั เขตจตุจักร กทม. 10900 02-0188045 2. นางสาวจุฑารัตน์  มงคล 57127325110

64 กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) 1 ม.7 ถ.พหลโยธนิ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอนิ จ.
พระนครศรีอยธุยา 13180 035-361429

1. นางสาวณัฐกมล หาเรือนพืชน์ 57127325060 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณอกัษร  ดํารงสุกจิ ผู้จัดการฝุายทรัพยากรบุคคลและบริหาร

65 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

1518 ชั้น 6 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ 
กทม. 10800 02-5552000 ต่อ 2261

1. นางสาวชนัญชิดา  บุญธรรม 57127325035 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณปกคอง  ไชยกจิ ผู้อํานวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

66 โรงแรมมะลิษา วลิล่า สวที 40/36 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83100 094-4801050 1. นางสาวรัตนาภรณ์  พูลสวสัด์ิ 57127325118 อาจารยอ์รรณพ  ปานพวง คุณจุฑาทิพย ์ แซ่เหล้า HR Supervisor

67 สํานักงานเขตธนบุรี 160 ถ.เทอดไท แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี กทม. 1. นางสาวจิราพร  ผิวสุข 57127325074 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณศักด์ิดา  โพธพิันธุ์ เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
10600 02-4650025 2. นางสาวนิศานาถ จําเริญใหญ่ 57127325077

68 ราชบัณฑิตยสภา ถ.ศรีอยธุยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 1. นายวศิรุต  อภัยนุช 57127325113 อาจารยข์จีรัตน์ พุ่มพฤกษ์ คุณกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธกิารราชบัณฑิตสภา
10300 02-3560466-70 2. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์แต่งผล 57127325124

69 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ 392/44 ถ.รามา 1 ซ.สยามสแควร์ 6 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั
 กทม. 10330 02-2098888

1. นางสาวปาณิสรา  ธรรมแสง 57127325065 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณชุลีพร  ทองพรณ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

70 การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย 1. นางสาวพิรญาณ์  ลงยนัต์ 57127325054 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณทัศนีย ์ ปภิรัชนาท หัวหน้ากองสวสัดิการ
จ.นนทบุรี 11130 02-4367620 2. นางสาวปริญดา  มากดํา 57127325023

71 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั สาขาปิ่น
เกล้า

7/1 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
02-7029000 ต่อ 2610

1. นางสาวกนัต์ธริา จารุการ 57127325017 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย คุณณัฐกาญจน์  ตันมณี ผู้จัดการแผนกบุคคล

72 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ.อูท่องใน เขตดุสิต กทม. 10300 02-2441500 1. นางสาวจินตนา  สร้อยสน 57127325135 ผศ.ดร.รสสุคนธ ์ศุนาลัย
73 สํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษัตริย์ 173 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 

02-7876693
1. นายวรพงษ์  จินดารักษ์ 57127325019 อาจารยก์นกวรรณ แกว้ประเสริฐ คุณภูวดล  วทิธฤิกษ์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บุคคล

74 บริษัท โบอิง้ ฮอลิเดย ์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จํากดั 1213/414 ซ.ทาวน์อนิทาวน์ 17 แขวงพลับพลา เขตวงั
ทองหลาง กทม. 10310 02-5590120 ต่อ 2

1. นางสาวทวพีร  พร้ิงจํารัส 57127325029 ผศ.สิริอร จําปาทอง คุณรัชพล  จันทรกลับ ผู้จัดการทั่วไป

75 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
สาขาวงศ์สวา่ง

888 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800 
02-5872055-64

1. นางสาวณัฎฐกานต์  พิมานรัมย์ 57127325079 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณสุนิษา  ช้อยผดุงศักด์ิ ผู้จัดการฝุายทรัพยากรมนุษย์

76 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 30/8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขต อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000 
02-5967888 ต่อ 2559

1. นายอชิระ  กานนท์ 57127325111 อาจารยเ์ปรมใจ เอือ้จิตร์ คุณสุวรี  ศีริเนตร์ รอง ผจก.ฝุายทรัพยากรมนุษย์


